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Αρ.Πρωτ.: 61 Θεσσαλονίκη, 18 Μαρτίου 2020 

 

Εξαιρετικά Επείγουσα Ανακοίνωση 
 

Προς:  Ομοσπονδία Εκτελωνιστών της Ελλάδος, υπόψη Προέδρου, κου 

Γεωργίου Ηρωδίωνα Ζωγράφου, με την παράκληση για ενημέρωση 

όλων των Ομόσπονδων Συλλόγων 

  

Κοιν.: 1. Ε.Β.Ε.Θ., γραφείο Προέδρου κου Μασούτη με την παράκληση για 

κοινοποίηση στα μέλη 

 2. Ε.Ε.Θ., γραφείο Προέδρου κου Ζορπίδη με την παράκληση για 

κοινοποίηση στα μέλη 

 3. Ο.Ε.Ε., 3ο Περιφερειακό Τμήμα Κεντρικής Μακεδονίας, γραφείο 

Προέδρου κου Γεωργιάδη με την παράκληση για κοινοποίηση στα 

μέλη 

 4. Σ.Β.Ε., γραφείο Προέδρου κου Σαββάκη με την παράκληση για 

κοινοποίηση στα μέλη 

 5. Σ.Ε.Β.Ε., γραφείο Προέδρου κου Κωνσταντόπουλου με την 

παράκληση για κοινοποίηση στα μέλη 

 6. Σύλλόγο Ναυτικών Πρακτόρων Θεσσαλονίκης, γραφείο 

Προέδρου κου Καμπάκη με την παράκληση για κοινοποίηση στα 

μέλη 

  

Θέμα: Ανακοίνωση για δυσλειτουργίες λόγω κορωνοϊού 

  

Σχετ.:  

  

Η χώρα μας, αλλά και ολόκληρος ο κόσμος βρίσκεται στην αρχή μιας 

πρωτοφανούς υγειονομικής κρίσης, για την οποία κανένας δε γνωρίζει ποιους 

τομείς της παγκοσμιοποιημένης κοινωνίας και οικονομίας και σε ποιο βαθμό θα 

τους επηρεάσει. 

Οι εκτελωνιστές είμαστε παραδοσιακά στην πρώτη γραμμή, αφού εμείς είμαστε 

αυτοί, που παραδοσιακά ερχόμαστε σε πρώτη και άμεση επαφή με όλα τα 

εισαγόμενα, αλλά και προς εξαγωγή εμπορεύματα, τα οποία ενδεχομένως να έχουν 

σημαντικά αυξημένο ποσοστό επικινδυνότητας, αλλά και να φέρουν επικίνδυνους 

μικροοργανισμούς, χωρίς να έχουμε συνήθως ενημερωθεί για τον επικίνδυνο αυτό 
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χαρακτήρα, αλλά και χωρίς, λόγω της φύσης της δουλειάς μας, να έχουμε πάντα τη 

δυνατότητα να χρησιμοποιούμε προστατευτικό εξοπλισμό. 

Παρόλα αυτά, ως κλάδος παραδοσιακά στεκόμαστε αρωγοί του εμπορίου και 

της κοινωνίας πολλές φορές με κίνδυνο της υγείας μας και της σωματικής μας 

ακεραιότητας, ως ο σημαντικότερος, κατά τη γνώμη μας κρίκος, της εφοδιαστικής 

αλυσίδας. 

Ο Σύλλογος Εκτελωνιστών-Τελωνειακών Αντιπροσώπων Θεσσαλονίκης έχει 

λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα, πάντα σε συνεννόηση με τη Γενική Διεύθυνση 

Τελωνείων και τις αρμόδιες υγειονομικές αρχές του Υπουργείου Υγείας και τη Γενική 

Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας για την προστασία των συναδέλφων, των 

τελωνειακών υπαλλήλων και όλων των δημοσίων λειτουργών που σχετίζονται με το 

επάγγελμά μας και τον τελωνισμό των εμπορευμάτων. 

Η πλειοψηφία των συναδέλφων έχουν ενσυνείδητα επιλέξει, θέτοντας σε κίνδυνο 

την προσωπική τους υγεία, αλλά και την υγειά των οικογενειών τους, να μην 

απουσιάζουν από την εργασία τους ως απόδειξη ότι ο κλάδος μας έχει την 

αταλάντευτη πεποίθηση πως, παρά τον αυξημένο κίνδυνο, δεν πρέπει σε καμία 

περίπτωση να σταματήσει ή ακόμη και να επιβραδυνθεί η τροφοδοσία της αγοράς, 

κάτι που θα μπορούσε να προκαλέσει αλυσιδωτές αντιδράσεις και να επηρεάσει 

καίρια την κοινωνική ηρεμία και συνοχή, προκαλώντας φαινόμενα πανικού στους 

πολίτες. 

Δυστυχώς η ταχύτητα με την οποία  ο ιός COVID-19 εξαπλώνεται παγκοσμίως 

δεν έδωσε τη δυνατότητα στις δημόσιες υπηρεσίες να προετοιμαστούν κατάλληλα 

για την εξ αποστάσεως εργασία, αλλά και για τη διεκπεραίωση των τελωνειακών 

εργασιών με εξαιρετικά μειωμένο προσωπικό. Ως αποτέλεσμα, τελωνειακές 

διαδικασίες που διεκπεραιώνονταν σε λίγες ώρες πλέον καθυστερούν ενδεχομένως 

και πλέον των δύο ημερών. 
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Ταυτόχρονα, τις τελευταίες ημέρες, παρά τον τιτάνιο αγώνα που δίνουν όλοι οι 

συνάδελφοι εκτελωνιστές, δυστυχώς αισθανόμαστε ως πολίτες δεύτερης 

κατηγορίας, αφού, πλέον δε γινόμαστε δεκτοί για συναλλαγή εντός των τελωνειακών 

καταστημάτων και αναγκαζόμαστε να είμαστε στοιβαγμένοι στο πεζοδρόμιο 

προσπαθώντας να κάνουμε τη δουλειά μας. 

Για το λόγο αυτό δια της παρούσης ενημερώνουμε προς πάσα κατεύθυνση ότι 

παρόμοια φαινόμενα δε θα συνεχίσουν να γίνονται αποδεκτά και ο Σύλλογός μας 

θα προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για την προστασία της υγείας των 

συναδέλφων και κατ΄ επέκταση την προστασία της δημόσιας υγείας. 

Με σταθερή πεποίθηση η ανακοίνωση αυτή θα βρει ευήκοα ώτα στους 

αρμόδιους φορείς ελπίζουμε ότι η λογική θα πρυτανεύσει και ότι θα αποφασιστεί η 

βέλτιστη λύση για τον κλάδο μας για την κοινωνία στο σύνολό της. 

Με εκτίμηση 

 

Ο Πρόεδρος 

 

 

 

Ο Γενικός Γραμματέας 

Γεώργιος Κοσμίδης Αθανάσιος Τσιταμπάνης 

 


